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بسم رشها الرمحن الرحمي
امحلد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل رسول رشها ،وعىل أهل وحصبه
ومن والاه أأما بعد :
فان مسأأةل تقبيل رضاحئ ا ألولياء أأو متسحها فهيا خالف بني العلامء ،وبعد
الاس تقراء وجدان أأهنم اختلفوا فهيا عىل قولني مشهورين  :أأوهلام القول بكراهيته،
وعده بعضهم من البدع النكرة كام هو الفهوم من عبارة اإمام الناو يف التيسري
برشح اجلامع الصغري ( ،)222 / 2والثاين القول جبوازه ان قصد به التربك.
فقد قال الش يخ زين العابدين العلو الشافعي حاكيا لوجود هذا اخلالف
ما نصه " :ما حمك المتسح ابلقبور وتقبيلها ؟  ...احلمك يف ذكل عند أأكرث العلامء
مكروه فقط ،وقال بعضهم :انه مباح وجائز للتربك ومل يقل أأحد بتحرميهام  ...فَ ُع ممل
أأنه مل يقل أأحد من أأمئة السلمني بتحرمي تقبيل القبور والمتسح هبا فض ًال عن
الرشك والكفر  .وامنا اختلفوا يف كراهة ذكل ومن زمع خالف قوهلم و َح َمك عىل
من يفعل ذكل من عوام السلمني ابلرشك فعليه ادلليل عىل دعواه"( .ا ألجوبة
الغالية )58- 58 :
ها هو ش يخ اإسالم ابن تميية حىك لنا هذا الاختالف الواقع فهيا،
حيث قال " :فقد رخص أأمحد وغريه يف المتسح ابلنرب والرمانة ،اليت يه موضع
مقعد النيب صىل رشها عليه وسمل ويده ،ومل يرخصوا يف المتسح بقربه .وقد حىك
بعض أأحصابنا رواية يف مسح قربه ،ألن أأمحد ش يع بعض الوىت ،فوضع يده عىل
قربه يدعو هل .والفرق بني الوضعني ظاهر .وكره ماكل المتسح ابلنرب .كام كرهوا
المتسح ابلقرب"( .اقتضاء الرصاط الس تقمي )228 / 2 :
وهذه الرواية الشار الهيا عن اإمام أأمحد يف الاقتضاء يه ما رواه
اإمام عبد رشها بن أأمحد بن حنبل يف علهل حيث قال " :سأألته ( أأ  :أأمحد) عن
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الرجل ميس منرب النيب صىل رشها عليه وسمل ويتربك مبسه ويقبهل ويفعل ابلقرب
مثل ذكل أأو حنو هذا يريد بذكل التقرب اىل رشها جل وعز فقال  :إ بأأس
بذكل"( .العلل ومعرفة الرجال )3223 /292 / 2 :
وهذه الرواية يه اليت شدد فهيا اإمام اذلهيب عىل من أأنكرها فقال " :
أأين التنطع النكر عىل أأمحد ،وقد ثبت أأن عبد رشها سأأل أأابه معن يلمس رمانة
منرب النيب -صىل رشها عليه وسمل -وميس احلجرة النبوية ،فقال :إ أأرى بذكل
بأأسا .أأعاذان رشها واايمك من رأأ اخلوارج ومن البدع"( .سري أأعالم النبالء 11 :
)212 /
ومع ذكل فان اإمام ابن تميية حىك اتفاق ا ألمئة عىل منعه حيث قال :
"واتفق الامئة عىل أأنه إ يمتسح بقرب النىب وإ يقبهل وهذا لكه حمافظة عىل
التوحيد"( .كتب ورسائل وفتاوى ش يخ اإسالم ابن تميية )191 / 22 :
وعليه فاإجامع عىل النع اذل حيك عن بعض العلامء يف هذه السأأةل
غري مسمل ،كام أأشار اليه قول اإمام السمهود (التوىف911 :هـ) حيث ذكر ما
نصه " :قال العز بن جامعة  :وهذا يبطل ما نقل عن النوو من اإجامع .وقال
الس بيك  :عدم السح ابلقرب ليس مما قام اإجامع عليه .وأأس تدل يف ذكل مبا رواه
حييي بن احلسن عن معر بن خادل عن أأيب نباتة عن كثري بن يزيد عن الطلب بن
عبد رشها بن حنطب قال  ( :أأقبل مروان بن احلمك فاذا رجل ملزتم القرب فأأخذ
مروان برقبته قال هل تدر ما تصنع؟ فأأقبل عليه فقال  :نعم اين مل أت احلجر
ومل أت اللنب وامنا جئت رسول رشها صىل رشها عليه وسمل) وذكر احلديث اليت
من رواية أأمحد لكن مل يرصح فيه برفعه يف نسخة حييي اليت وقعت للس بيك
ورصح برفعه يف غريها.
مث قال الطلب وذكل الرجل أأبو أأيوب ا ألنصار  ،قال الس بيك  :ومعر
بن خادل مل أأعرفه و أأبو نباتة ومن فوقه ثقات فان حص هذا اإس ناد مل يكره مس
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جدار القرب ،قلت  :رواه أأمحد بس ند حسن ولفظه  ( :أأقبل مروان يوما فوجد
رجال واضعا وهجه عىل القرب فأأخذ مروان برقبته مث قال هل تدر ما تصنع
فأأقبل عليه فقال نعم أأين مل أت احلجر امنا جئت رسول رشها صىل رشها عليه وسمل
ومل أت احلجر مسعت رسول رشها صىل رشها عليه وسمل يقول إ تبكوا عىل ادلين
اذا وليه أأههل ولكن أأبكوا عىل ادلين اذا وليه غري أأههل).
وس بق يف الفصل ا ألول قصة زايرة بالل ريض رشها عنه و أأنه أأىت القرب
جفعل يبيك وميرغ وهجه عليه ،وذكر اخلطيب بن محةل أأن بالل ريض رشها عنه
وضع خديه عىل القرب الرشيف ،و أأن ابن معر ريض رشها عنه اكن يضع يده الميىن
مث قال  :وإ شك أأن الاس تغراق يف احملبة حيمل عىل ا ألذن يف ذكل والقصد به
التعظمي ،والناس ختتلف مراتهبم كام يف احلياة مفهنم من إ ميكل نفسه بل يبادر
اليه ومهنم من فيه أأانة فيتأأخر اهـ
ونقل عن ابن أأيب الصيف واحملب الطرب ّ جواز تقبيل قبور الصاحلني،
وعن اسامعيل الت ّميي  :قال اكن ابن النكدر يصيبه الصامت فاكن يقوم فيضع خده
النيب
عىل قرب النيب صىل رشها عليه وسمل فعوتب يف ذكل فقال انه يستشفي بقرب ّ
صىل رشها عليه وسمل "( .خالصة الوفا بأأخبار دار الصطفى )282 / 1 :
قلت  :قصة ابن النكدر ذكرها أأيضا اإمام اذلهيب يف سري أأعالم النبالء
( )389/ 8ويف اترخيه ( )821/ 3عن مصعب بن عبد رشها عن اسامعيل بن
يعقوب التميي ،وذكرها أأيضا اإمام البخار يف اترخيه الكبري (/ 285 /2
 ،)2222وابن عساكر يف اترخيه ()85/88
وقد ذكر اإمام الهبوىت احلنبىل (التوىف1581 :هـ) ما فيه اشعار بوجود
هذا اخلالف يف كتابه حيث قال " :قال يف الاختيارات :اتفق السلف وا ألمئة
عىل أأن من سمل عىل النيب  -صىل رشها عليه وسمل  -أأو غريه من ا ألنبياء الصاحلني
فانه إ يمتسح ابلقرب وإ يقبهل ،بل اتفقوا عىل أأنه إ يس تمل وإ يقبل اإ احلجر
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ا ألسود ،والركن الاميين يس تمل وإ يقبل عىل الصحيح قلت :بل قال ابراهمي
احلريب :يس تحب تقبيل جحرة النيب صىل رشها عليه وسمل"( .كشاف القناع عن
منت اإقناع )181 / 2 :
وهذا اإمام مرعي احلنبيل وهو معدة احلنابةل التأأخرين ذكر كراهيته فقال
" :اعمل أأنه قرر الفقهاء من الشافعية وغريمه أأنه يكره تقبيل امجلادات اإ احلجر
ا ألسود العظم والصحف الكرمي"( .شفاء الصدور )32 :
وقال أأيضا " :اعمل أأن تقبيل القبور وحنوها والمتسح هبا امنا هو مكروه
فقط"( .شفاء الصدور )22 :
هذا ،وقد علل القائلون مبنع التقبيل بأأنه فيه حمافظة عىل التوحيد كام
قرره ابن تميية أنفا ،و أأن ذكل عادة النصارى ،كام علهل اإمام الغزايل حيث قال :
"وإ ميسح القرب وإ ميسه وإ يقبهل فان ذكل من عادة النصارى"( .احياء علوم
ادلين )291 / 2 :
وبيامن علل القائلون جبوازه بأأن ا ألصل يف ا ألش ياء اإابحة ،ومل يوجد أأ
دليل عىل منعه برصاحة ،بل الواقع ابلعكس ،حيث رو فيه بعض ا ألحاديث
اليت ميكن الاس تئناس هبا.
ومهنا ما رواه اإمام أأمحد فقال " :حدثنا عبد الكل بن معرو ،حدثنا
كثري بن زيد ،عن داود بن أأيب صاحل ،قال :أأقبل مروان يوما فوجد رجال واضعا
وهجه عىل القرب ،فقال :أأتدر ما تصنع؟ فأأقبل عليه فاذا هو أأبو أأيوب ،فقال:
نعم ،جئت رسول رشها صىل رشها عليه وسمل ومل أت احلجر ،مسعت رسول رشها
صىل رشها عليه وسمل يقول" :إ تبكوا عىل ادلين اذا وليه أأههل ،ولكن ابكوا عليه
اذا وليه غري أأههل"( .مس ند اإمام أأمحد )23858 :
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كام أأنه جائز اذا اكن هذا من ابب التربك ابلصاحلني .ففقد قال الش يخ
سلامين ال ُب َج ر َري مم ّي الشافعي ( 1221 - 1131هـ) " :قوهل  ( :وكره أأن جيعل هل
فرش ) أأ كام يكره تقبيل التابوت اذل جيعل فوق القرب  ،وكذا تقبيل القرب
واس تالمه و أأعتاب ا ألولياء عند ادلخول لزايرهتم  .نعم ان قصد بتقبيل أأرضحهتم
التربك إ يكره كام أأفىت به الوادل رشح م ر أأج"( .حتفة احلبيب عىل رشح
اخلطيب )888 / 2 :
وقال الش يخ عبد امحليد اليك الرشواين الشافعي (التوىف 1351 :هـ) :
"قوهل( :وتقبيهل) أأ تقبيل القرب واس تالمه وتقبيل الاعتاب عند ادلخول لزايرة
الاولياء هناية ومغين قوهل( :بدعة اخل) نعم ان قصد بتقبيل أأرضحهتم التربك مل
يكره كام أأفىت به الوادل رمحه رشها"( .حاش ية الرشواين عىل حتفة احملتاج / 3 :
)128
وقال الش يخ َسعيد بن محمد َابعَ ّيل َاب معشن ادلَّ رو َع م ُّين الرابطي احلرضيم
الشافعي (التوىف1225 :هـ) " :ويف تقبيل رضاحئ ا ألولياء خالف ،فعند (جح):
مكروه ،وعند (م ر) :س نة"( .ب ُرشى الكرمي َبرشح َم َسائل التَّعلمي )222 :
وقال الش يخ عبد الرمحن بن محمد بن حسني بن معر ابعلو الشافعي :
"(مسأأةل  :ك) " :المتسح ابلقبور  ،قال اإمام أأمحد  :إ بأأس به  ،وقال الطرب
 :جيوز وعليه معل العلامء والصاحلني  ،وقال النوو  :يكره الصاق الظهر والبطن
جبدار القرب ومسحه ابليد وتقبيهل  ،قال ابن جحر  :اإ ان غلبه أأدب وحال.
ورو أأن بالإ ريض رشها عنه لا زار الصطفى جعل يبيك وميرغ وهجه عىل القرب
الرشيف"( .بغية السرتشدين )253 :
وقال أأيضا " :وقال احلافظ العرايق  :وتقبيل ا ألماكن الرشيفة عىل قصد
التربك وأأيد الصاحلني و أأرجلهم حسن محمود ابعتبار القصد والنية اهـ( .".بغية
السرتشدين )835 :
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قلت  :هذا القول من احلافظ العرايق نقهل أأيضا احلافظ البدر العيين
احلنفي (التوىف  588 :هـ) يف معدة القار رشح حصيح البخار ()221 / 9
وقال الش يخ قامس الطايئ احلنفي " :فظهر كل أأهيا السمل العاقل الغيور
أأن التربك جائز والمتسح ابلقبور بنية وقصد التربك جائز"( .تفهمي الساجد )13 :
وقال اإمام رزق رشها احلنبيل" :زرت قرب اإمام أأمحد حصبة القايض
الرشيف أأيب عيل فرأأيته يقبل رجل القرب فقلت هل :يف هذا أأثر فقال يل :أأمحد يف
نفيس يشء عظمي وما أأظن أأن رشها تعاىل يؤاخذين هبذا أأو كام قال"( .طبقات
احلنابةل .)158/ 2 :
قال احلافظ البدر العيين احلنفي (التوىف  588 :هـ)  :وقال أأيضا:
و أأخربين احلافظ أأبو سعيد ابن العاليئ قال :ر أأيت يف الكم أأمحد بن حنبل يف
جزء قدمي عليه خط ابن انرص وغريه من احلفاظ ،أأن اإمام أأمحد س ئل عن
تقبيل قرب النيب ،صىل رشها عليه وسمل ،وتقبيل منربه ،فقال :إ بأأس بذكل ،قال:
فأأريناه للش يخ تقي ادلين بن تميية فصار يتعجب من ذكل ،ويقول :جعبت أأمحد
عند جليل يقوهل؟ هذا الكمه أأو معىن الكمه؟ وقال :و أأ جعب يف ذكل وقد
روينا عن اإمام أأمحد أأنه غسل مقيصا للشافعي ورشب الاء اذل غسهل به،
واذا اكن هذا تعظميه ألهل العمل فكيف مبقادير الصحابة؟ وكيف بأاثر ا ألنبياء،
علهيم الصالة والسالم؟ ولقد أأحسن جمنون ليىل حيث يقول ( :أأمر عىل ادلاير
داير ليىل  ...أأقبل ذا اجلدار وذا اجلدار) (وما حب ادلار شغفن قليب  ...ولكن
حب من سكن ادلايرا) .وقال احملب الطرب  :وميكن أأن يس تنبط من تقبيل
احلجر واس تالم ا ألراكن جواز تقبيل ما يف تقبيهل تعظمي رشها تعاىل ،فانه ان مل يرد
فيه خرب ابلندب مل يرد ابلكراهة .قال :وقد ر أأيت يف بعض تعاليق جد محمد بن
أأيب بكر ،عن اإمام أأيب عبد رشها محمد بن أأيب الصيف :أأن بعضهم اكن اذا ر أأى
الصاحف قبلها ،واذا رأأى أأجزاء احلديث قبلها ،واذا رأأى قبور الصاحلني قبلها،
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قال :وإ يبعد هذا ،ورشها أأعمل يف لك ما فيه تعظمي هلل تعاىل"( .معدة القار
رشح حصيح البخار )221 / 9 :
قلت  :ومع ذكل فان التقبيل  -لن يقول به  -ينبغي أأن إ يفعل يف
حمرض اجلهالء خوفا من عدم متيزيمه بني التعظمي والتربك.
فقد قال الش يخ الرشواين الشافعي " :وقال البرص بعد ذكر الكم
الهناية التقدم وذكر الس يوطي يف التوش يح عىل اجلامع الصغري أأنه اس تنبط بعض
العلامء العارفني من تقبيل احلجر ا ألسود تقبيل قبور الصاحلني انهتىى اهـ أأقول يف
الاس تنباط الذكور مع حصة الهنىي عام يشعر بتعظمي القبور توقف ظاهر ولو سمل
فينبغي لن يقتد به أأن إ يفعل حنو تقبيل قبور ا ألولياء يف حضور اجلهالء
اذلين إ ميزيون بني التعظمي والتربك ورشها أأعمل"( .حاش ية الرشواين عىل حتفة
احملتاج .)128 / 3 :
ورشها أأعمل ابلصواب.
هذا ما أأردان جعه يف هذه ا ألوراق القليةل
وفيه كفاية لن تأأمل نصوص ا ألمئة
وقد فرغت منه ظهر يوم ا ألحد
الوافق  25ربيع ا ألول
س نة  1238هـ
بعد أأن رشعت فيه
قبيل ظهر اليوم الذكور
وصىل رشها عىل س يدان محمد
وعىل أهل وحصبه
وسمل تسلامي
كثريا
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( زايدة )
قد بني الش يخ عبد امحليد قدس الشافعي -رمحه رشها تعاىل -هذه السأأةل
وذكر فهيا الاختالف اذل ذكرته أنفا.
فها أأان أأنقل الكمه برمته من كتابه ((اذلخائر القدس ية يف زايرة خري
الربية)) اليت مت حتقيقي هل قبل شهر تقريبا.
فقال رمحه رشها تعاىل يف ذكل الكتاب (: )252 -198
(ونقل ابن عالن عن امجلال الرميل وأأقره عدم كراهة الاحنناء وتقبيل
ا ألعتاب عند قصد التربك والتعظمي أأ إ كتعظمي رشها تعاىل ،أأخذا مما تقدم.
ونص ما قاهل كام يف ((اذلخرية))  :وعةل الكراهة نفي ا ألدب ،فلو قصد التربك إ
بأأس به ،فقد نص الشافعي عىل أأن أأ جزء قبهل من أأجزاء البيت حفسن .اهـ
و أأن إ يقبل القرب الرشيف ،وإ ميسحه بيده ،وإ يلصق بطنه وظهره
جبداره ،أأو ابحلاجز الس تور ابلكعبة ،أأو ابلش باك؛ فان لك ذكل مكروه؛ لا فيه
من اس تعامل خالف ا ألدب يف حرضته  -صىل رشها عليه وسمل  -وقصد التربك إ
ينفي الكراهة؛ ألنه هجل مبا يليق من ا ألدب ،وإ اغرتار مبا يفعهل أأكرث العوام،
فان الصواب اذل قاهل العلامء و أأطبقوا عليه خالفه ،كام رصح به النوو يف
((ايضاحه)) و أأطال ابن جحر يف ((النح)) و ((اجلوهر)) يف ترجيحه ،قال يف
((اإحياء))  :مس الشاهد وتقبيلها عادة الهيود والنصارى .اهـ
وذكر س يد عبد الوهاب الشعراين ما وافق ذكل .وعن الزعفراين أأن
ذكل من البدع اليت تنكر رشعا.
وحينئذ فا ألدب أأن يبعد منه كام يبعد منه لو حرض يف حياته  -صىل
رشها عليه وسمل  ،-وهذا هو الصواب العمتد كام تقدم.
فال تغرت ابجلهةل العوام اذلين يفعلون خالف ما ذكرانه ،بل "اتبع الهدى
وإ يرضك قةل السالكني ،واايك وطرق الضالةل ،وإ تغرت بكرثة الهالكني".
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وا ألدب فامي وافق الرشع ،إ فامي أأحدثه اإنسان من غري أأن يشمهل دليل
رشعي.
هذا ،واكلقرب الرشيف يف جيع ذكل مشاهد ا ألنبياء وا ألولياء.
نعم ،ان غلبه حال حصيح أأو وجد صادق فال كراهة يف جيع ما يصدر
منه وإ اعرتاض عليه.
مفن اكن هل يف ذكل قصد صاحل ومحهل عليه فرط الشوق واحلب الطاحف
جاز هل ذكل ،س امي لن هو عىل قدم الوقوف يف مقام اخلضوع والانكسار ورفع
الأكف ابذلل والافتقار؛ اذ كام يطلب اخلضوع ابلقلب يطلب ذكل ابجلوارح.
وأأن متريغ الوجه واخلد واللحية برتب احلرضة الرشيفة وأأعتاهبا يف زمن
اخللوة الأأمون فهيا تومه عايم حمذورا رشعيا بسببه أأمر حمبوب حسن فال
اعرتاض عىل فاعهل.
فقد تغلب احملبة والشوق عىل بعض الناس فرتفع احلجب عن نظره
ويصري اكلشاهد لوهجه الكرم  -صىل رشها عليه وسمل  -الامس حلبيبه حىت خيرجه
ذكل عن قياس العادات اىل حقائق النازإت ،أأذاقنا رشها س بحانه وتعاىل ذكل
واحملس نني الينا وذرارينا مبنه وجوده وكرمه ،أمني.
وعىل ذكل حيمل ما جاء عن بالل  -ريض رشها عنه  -من أأنه لا زار
النيب  -صىل رشها عليه وسمل  -من الشام جعل يبيك وميرغ وهجه عىل القرب
العظم.
وعن ابن معر  -ريض رشها عهنام  -أأنه وضع يده الميىن عليه.
وعن أأيب أأيوب ا ألنصار  -ريض رشها عنه  -أأنه الزتمه ووضع وهجه
عليه.
وعن فاطمة  -ريض رشها عهنام  -أأنه  -صىل رشها عليه وسمل  -لا قرب
أأخذت قبضة من تراب قربه الرشيف وجعلته عىل عيهنا ،وبكت وقالت منشدة
هذين البيتني :
ماذا عىل من مش تربة أأمحد **** ان إ يشم مدى الزمان غواليا
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صبت عىل مصائب لواهنا ******* صبت عىل ا ألايم عدن لياليا
وقد وضع الش يخ اإمام الس بيك حر وهجه عىل بساط دار احلديث اليت
مسها قدم النواو  -رمحه رشها تعاىل  -كام أأشار اىل ذكل بقوهل ( :ويف دار
احلديث لطيف معىن) البيتني التقدمتني.
واكن س يد العارف ابهلل احلسن البكر ميرغ وهجه وحليته عىل عتبة
البيت احلرام وحبجر اسامعيل وحنو ذكل.
قال بعض العلامء  :وجواز هذا حبسب حال الفاعل كام رأأيت؛ فان أأهل
ا ألدب يعرفون ا ألدب ،وغريمه ينبغي هلم الزجر عن هذا.
لكن قال احلافظ ابن جحر  -رمحه رشها تعاىل  : -اس تنبط بعضهم من
مرشوعية تقبيل احلجر ا ألسود جواز تقبيل لك من يس تحق التعظمي من أأديم
وغريه ،فأأما تقبيل الديم مفعلوم من كتاب ا ألدب ،وأأما غريه فقد س ئل أأمحد بن
حنبل عن تقبيل منرب النيب  -صىل رشها عليه وسمل  -النيف وقربه الرشيف فمل
ير به بأأسا.
وذكر اخلطيب ابن جةل أأن عبد رشها بن أأمحد بن حنبل  -ريض رشها عنه
 قال  :سأألت أأيب عن الرجل ميس منرب النيب  -صىل رشها عليه وسمل  -ويفعلابلقرب مثل ذكل يريد بذكل التقرب اىل رشها تعاىل فقال  :إ بأأس بذكل.
ونقل عن أأيب الصيف الميين أأحد علامء مكة الرشفة من الشافعية جواز
تقبيل الصحف ،وكتب احلديث ،وقبور الصاحلني.
ونقل الطيب النارش عن احملب الطرب أأنه جيوز تقبيل القرب ومسه،
و أأنشد فيه :
لو ر أأينا لسلميى أأثرا ******* لسجدان أألف أألف ل ألثر
وقال أخر :
أأمر عىل ادلاير داير ليىل ***** أأقبل ذا اجلدار وذا اجلدارا
وما حب ادلاير شغفن قليب ** ولكن حب من سكن ادلايرا
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وقول هؤإء لكهم أأعين احلافظ ومن بعده رصحي يف جواز هذا من لك
أأحد.
نعم ،قوهلم الذكور ابجلواز إ ينايف الكراهة فانه جيوز فعل اليشء وهو
مكروه ،و قصد التربك والاستشفاع إ ينفي الكراهة ،ألنه هجل مبا يليق من
ا ألدب كام علمت ،فال عربة بذكل القصد يف نفي الكراهة زجرا هلم عن الهتجم
عليه  -صىل رشها عليه وسمل  -مبا مل يؤذن هلم فيه.
فثبت هبذا أأن قول هؤإء الذكورين محمول أأيضا عىل من به اس تغراق
يف احملبة وشدة الشوق اذل حيمهل عىل ذكل؛ فان الشغف اذل حيصل للعبد
قد يس تغرقه حىت يكون ما يفعهل إ يالم عليه؛ فانه قد تعرتيه حاإت إ يطيق
دفعها اإ بأأن حيدث منه فعل ذكل.
وإ شك أأن الاس تغراق يف احملبة حيمل عىل اإذن يف ذكل والقصود
من ذكل لكه الاحرتام والتعظمي والناس خمتلفون مراتهبم يف ذكل كام اكنت ختلف
يف حياته  -صىل رشها عليه وسمل  -فأأانس حني يرونه  -صىل رشها عليه وسمل  -إ
ميلكون أأنفسهم بل يبادرون اليه ،و أأانس فهيم أأانة يتأأخرون ،واللك عىل خري،
أأفاد هذا لكه الس يد السمهود يف ((ذروة الوفا مبا جيب حلرضة الصطفى)) وابن
جحر يف ((اجلوهر)) والفاكهىي يف ((حسن التوسل)).
اهـ حبروفه من ((اذلخائر القدس ية يف زايرة خري الربية))
ورشها أأعمل ابلصواب.
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